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 2 شرح ألفية احلافظ العراقي

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 سم.

 وعلى آله وصحبه أجمعين.  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،العالمين الحمد هلل رب
 : المقلوب:-تعالى رحمه هللا-قال الحافظ العراقي 

 :وقسمممممموا المقلمممممموب قسمممممممين  لممممممى
 كمممممممممممي ير بممممممممممما بواحمممممممممممد ن يمممممممممممره

 ومنممممممممممممه قلممممممممممممب سممممممممممممند لمممممممممممممتن
 فممممممممي ماتمممممممم  لممممممممما أتممممممممى ب ممممممممدادا
 وقلمممممممب مممممممما لمممممممم  قصمممممممد المممممممروا 

 لبنمممممممممانيحدثمممممممممه فمممممممممي مجلممممممممم  ا
 ف نمممممممممممه عمممممممممممن ثابممممممممممم  جر مممممممممممر

 

 بمممممممراو أبمممممممدا امممممممما كمممممممان م ممممممم ور   
 ا مممممممراب  سا مممممممما اسمممممممت ر لإل ف مممممممه

 نحممممممممو: امتحممممممممان م  مممممممممام ال مممممممممن
 د اإلسممممممممممممممممناداوجممممممممممممممممو   فردهمممممممممممممممما
  ..(( سا أق مممممممم  الصممممممم  ))نحمممممممو: 
 اعنمممممي ابمممممن أبمممممي عثممممممان حجممممما 

 بينممممممممممممممممممه حممممممممممممممممممماد ال ممممممممممممممممممر ر
 

 وعلى آله وصحبه أجمعين. ،ه نبينا محمدوصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسول ،الحمد هلل رب العالمين
 أما بعد:

 :-تعالى رحمه هللا-فيقول المؤلف 
وهو تبديل شيء بآخر، وهو من أقسام الضعيف، المقلوب من أقسام  ،وهو اسم مفعول من القلب "المقلوب"

 اسند   "المقلوب"ين يعني المحدث "وقسموا": لاولذا ق ؛القلب في السند له أقسامالضعيف، ويقع في السند والمتن، و 
 ا"م  ور  يعني الحديث الذي كان  "ما كان"أحدهما  ، قسموه إلى قسمين:اوسهو   ا: عمد  يعني إلى قسمين "قسمين"
في الطبقة كنافع؛ يعني أبدل  "ن يره"من الرواة  "بواحد" ،"أبدا"كسالم بن عبد هللا بن عمر  ؛شهرته براو براٍو"

لكنه من العلل غير المؤثرة؛ ألن  ،اأو سهو   ،اكان هذا القلب عمد   هذا قلب سواء  سالم بنافع أو العكس؛ هذا قلب، 
؛ كسفيان ولم يتوصل إلى حقيقته ،كالهما ثقة، فأينما دار فهو على ثقة، نظير ما إذا أهمل الراوي  اونافع   اسالم  
ن  ،افع أو العكسثم أبدل بن ،اكان الراوي سالم   ، فأينما دار فهو على ثقة، سواء  حماد، أو مثال   فكالهما ثقة، وا 

عند األكثر أجل من نافع، فمثل هذا قد يترتب عليه نزول يسير في الحديث لكنه ال يترتب عليه رد  اكان سالم  
تقانه إال أنه ال يقدح في المروي على ما تقدم في  ن قدح في حفظ الراوي وضبطه وا  الحديث فمثل هذا اإلبدال، وا 

فإن  ؛أو سهو ،ها لصحة الخبر هي العلل القادحة، إذا كان عن عمدؤ والمشترط انتفا بعض العلل التي ال تقدح،
 :-تعالى رحمه هللا-كما قال الناظم  ؛كان عن عمد فأبدل سالم بنافع

 بواحمممممممممممد ن يمممممممممممره كمممممممممممي ي ر بممممممممممما
 

 ................................... 
 

فيجعله  ،ن عشرة من الرواة، ثم يأتي واحد منهمعن سالم ع األنه قد يكون محفوظ   "ف ه" واأللف هذه لإلطالق
عن نافع، والمحدثون إذا ظفروا بطريق غير المشهور، غير المتداول بين الرواة فرحوا به؛ ألنه طريق جديد 

فإذا كان عشرة يروونه  ،أقوى من كونه يروى عن أحدهما ؛وعن نافع معا ،للخبر، فكون الحديث يروى عن سالم
يرغب فيه المحدثون؛ ألنه طريق آخر للحديث، ووقوفهم على  ؛اقلب   واحد منهم عن نافعثم أورده  ،عن سالم
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

سالم فال داعي ن: هذا األمر ال يعنينا ما دام ثبت الخبر عن و طريق ال شك أنهم يفرحون به أشد الفرح، ما يقول
 ، وأكثر من راٍو؛مخرج إذا كان للحديث أكثر من ،كثرتها ؛فهم يفرحون بمثل هذه الطرق  لنقله عن نافع، ال؛

يفرحون بذلك  ؛أو حل إشكال في مسألة علمية ،، كما أن العلماء إذا ظفروا بفوائد علميةاشديد   افرحوا به فرح  
وقف على  ولذلك تجدون من يكرر الحمد إذا ؛وقصدهم ،، وهذا األمر يعنيهم، وهو جل اهتمامهماشديد   افرح  

 ،يكون هناك بين بعض النصوص اختالف، فيقف عليه العالم اأحيان   شيء لم يقف عليه غيره، من حل اإلشكال،
وكم وجدنا للحافظ ابن حجر يقول: وهذا توفيق  ،والجمع بين هذه النصوص المختلفة ،ويوفق لحل هذا االختالف

والشكر؛ ألنه انحل عنده هذا  ،، يكرر الحمد..وله ،وله الحمد ،وله الحمد ،فله الحمد ،-جل وعال-من هللا 
 ،على العالم ،-جل وعال-أو يحله بنفسه هذه من نعم هللا  ،متطاولة، ثم يقف عليه اإلشكال، وقد تطلب حله مدد  

يفرح إذا  ،امنقح   ،امحرر   ،اللعلم، مكتشف   اوينبغي أن يكون طالب العلم على هذه الحالة، وعلى هذا المستوى محب  
 ،غير الطريق المشهورة افإذا وجد طريق   ،ركها بحيث ينساهاوال يت ،ويكتبها ،يدونها ،ما وقف على فائدة عزيزة

 "كي ير با"عن نافع، يفرحون بهذا  ، ثم يأتي به راوٍ فالحديث معروف بسالم، وتداوله الرواة على هذا األساس
  ..يرغبون 

................................... 
  
  

 ف مممممممه لإل مممممممراب  سا مممممممما اسمممممممت ر ا 

 

ومغرر بأهل  ،ال شك أنه آثم ؛كي يرغب فيه أهل الحديث ؛من أجل اإلغراب االسند عمد   يعني الراوي الذي يقلب
ن كان عن سهو ذا كان ثقة وأكثر من ذلك فإنه يجرح، وا  وكثر ذلك في حديثه ال شك أنه مؤثر في  ،الحديث، وا 

مثلنا بسالم ونافع، وقد براو نظيره من طبقته كما  يكون القلب بهذه الطريقة بإبدال راوٍ  اوحفظه أحيان   ،ضبطه
، فيجعل نصر بن علي؛ علي بن اواالبن أب   ،اقلب، فيجعل األب ابن  يكون القلب في الراوي الواحد، الراوي الواحد ي  

هذا قلب، إذا قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، جاء واحد من الرواة  نصر، ومرة بن كعب؛ كعب بن مرة؛
دهما أب لآلخر، لكن كالهما يشتركان في الرواية عن بعض الرواة، قال: حدثنا علي بن نصر الجهضمي، وأح

ومرة بن  ،عن االبن والعكس، وقل مثل هذا في كعب بن مرة امروي   افيجعل الحديث المروي عن األب حديث  
 حصل قلبه من بعض الرواة، وهذا قلب في اإلسناد. ؛كعب

يعني سند تام  "ومنه قلب سند" ؛ في القلب المتعمدلعمدوهذا يدخل في ا ،ومنه وهو القسم الثاني من قلب اإلسناد
غير السند الذي روي من  آخر   ايعني يركب على هذا المتن سند   فيجعل لمتن آخر مروي بسند آخر؛ "لمتن"

 اتام   اآخر   افيجعل هذا المتن يركب له سند   "لمتن"تام  "قلب سند"يعني القسم الثاني من العمد  "ومنه"طريقه، 
 "نحو امتحان م" -تعالى رحمه هللا-وشيخ الصنعة البخاري  ، مام ال ن"" ببغداديعني المحدثين  متحان م""نحو ا

يحضر  ااجتمعوا فيه ووعدوه يوم   ،افإنهم لما سمعوا بمقدمه ضربوا له مجلس   " مام ال ن"يعني المحدثين ببغداد 
م امتحانه في هذا المجلس في مائة حديث، وامتحنوه في هذا المجلس، ت ،ويحضر معه المحدثون ببغداد ،فيه
وزعوا عليهم مائة حديث، وكل هذه األحاديث  ،وا أمرها إلى عشرة من طالب الحديث، عشرة من الطالبل  وك  

مقلوبة األسانيد والمتون، جعلوا متن الحديث األول لسند الحديث الثاني والعكس إلى تمام المائة، فلما تم 
فسأله عن الحديث األول،  انتدب له األول من العشرة، ،-رحمة هللا عليه-ام الفن وجاء إم ،اجتماعهم وحضروا
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 4 شرح ألفية احلافظ العراقي

فقال: ال  كذا؟ -صلى هللا عليه وسلم- ما تقول فيما رواه فالن عن فالن عن فالن عن فالن قال رسول هللا
وفي كلها يقول: ال  ،أعرفه، ثم سأله عن الحديث الثاني فقال: ال أعرفه، ثم سأله عن الحديث الثالث إلى العاشر

وصنع كما صنع األول، واإلمام البخاري في ذلك كله يقول: ال أعرفه، ثم  ،أعرفه، ثم انتدب له الثاني من العشرة
يثك األول الذي قلت أتموا أحاديثهم التفت إلى األول، قال: أما حد ؛ثم الرابع إلى العاشر، فلما تم العشرة ،الثالث

على الترتيب  ،ا، فرد المتن إلى إسناده، واإلسناد إلى متنه، والثاني قلت كذا وكذاصوابه كذا وكذ فيه كذا وكذا؛
 ،ثم الثاني ،فأعادها على الصواب إلى أن أتم العشرة بالنسبة لألول ،بقلبها ،الذي ألقيت عليه األحاديث بخطئها

في العرض  -تعالى ه هللارحم-فتمت المائة حديث على الصواب، لما كان  ،ثم الرابع إلى العاشر ،ثم الثالث
يعني مائة حديث ما يعرف منها  ؛اوهو يقول: ال أعرفه، ال أعرفه، الجهال قضوا عليه بأنه ال يفهم شيئ   ،األول

، وأهل الشأن من أول واحد منهم ،وال حديث، ويقال له: محدث، والذين يفهمون ويعرفون الحديث على وجهه
واعترفوا له  ،أذعنوا له ،، وبعد أن ردها إلى صوابهارحمه هللال لما دبر له فهم يعني انتبه الرج قالوا: فهم الرجل؛

 بالفضل.
 ومنممممممممممممه قلممممممممممممب سممممممممممممند لمممممممممممممتن

  

   فممممممممي ماتمممممممم  لممممممممما أتممممممممى ب ممممممممدادا

 نحمممممممممو امتحمممممممممان م  ممممممممممام ال مممممممممن 
 

................................... 
 

بغداد بالدال  وبالنون؛ وبالذال المعجمة ،ويقال: بالدال بغداد ،واأللف فيه لإلطالق ،بغداد البلد المشهور العظيم
تون إلى رد الم -تعالى رحمه هللا- "فردها" عجمة وبالنون، بغذان، وهذه األلف لإلطالقوبالذال الم ،المهملة

 ، أو ركبوه، ولم يخفعليه موضع مما قلبوه ، ولم يخفوجود اإلسنادا "وجود اإلسنادا"أسانيدها في المائة كلها 
يعني كونه  ،وأغرب من حفظه لها ،وأذعنوا له باإلمامة ،لبوه وركبوه، فأقر الناس له بالحفظعليه موضع مما ق

 ،-اأيض  –على الترتيب الذي أورد عليه، وردها إلى صوابها مرتبة  ؛ها مرتبةيردها إلى الصواب؛ حفظه لخطئ
وال يستغرب منه أن  ،بهذه المثابة -تعالى رحمه هللا-واإلمام البخاري  ،وهذا النوع يفعله العلماء بقصد االمتحان

 يصنع مثل هذا.
يعني  ؛واآلن لو يطلب من مجموعة من طالب العلم الذين حفظوا األربعين النووية من صباهم بدون أسانيد

فمن ردها يعد إمام  ،والعكس إلى تمام األربعين ،بالصحابي فقط، يجعل صحابي الحديث األول للحديث الثاني
يعني  ألربعين، بيننا وبين القوم مفاوز؛وهو ال يحفظ ا ،يطلق عليه المحدث الفاعل التارك الوقت، وأنا أعرف من

يوصف بأنه  ؛أو يقرئ بعض كتب الحديث ،أو رغبة في الحديث ،مجرد كون اإلنسان عنده ميل إلى الحديث
ذا كتبوا أشيد بهم ورفعوا  ؛لواأو فع ،أو قدموا ،المحدث الفاعل التارك، تجدون بعض الشباب يكتب عنهم كذا، وا 

 اطيب   اوهم ال زالوا في مصاف طالب العلم، ومع ذلك ال ننكر أن من طالب العلم من قطع شوط   ،فوق منازلهم
 في هذا الشأن، لكن دون وصولهم إلى مصاف األئمة خرط القتاد.

يتفرق أهل المجلس إال بعد ، وأن ال اوهذه القصة وهذا االمتحان المتعمد جوزه أهل العلم شريطة أن ال يثبت حديث  
ذا كانت مكتوبة واالمتحان تحريري فيها ال بد أن تتلف األوراق في مكانها؛ لئال يطلع  ،االطالع على الصواب، وا 

في  ؛وبيان الحق في موضعه ،فيظن أن هذه األسانيد صحيحة لهذه األحاديث، فال بد من بيان الصواب ؛عليها
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أنكرها بعض من ينتسب إلى هذه القصة امتحان أهل بغداد لإلمام البخاري المكان الذي يجرى فيه االمتحان، و 
مطلع السند: "حدثنا عدة من وقال في  ،لماذا؟ ألن ابن عدي يرويها في جزء له سماه شيوخ البخاري  التحقيق؛
ست ولي ،فهم مجاهيل، ومن يصحح مثل هذه القصة ،ابن عدي وهؤالء الشيوخ أبهمهمعدة من شيوخنا،  شيوخنا"

ال يبعد أن  ؛وطبق المشارق والمغارب ،بغريبة أن يقع امتحان لمثل هذا اإلمام الذي طار سيطه في اآلفاق
ن كانوا مجاهيل إال  ،يمتحن بمثل هذا، الذي يصحح مثل هذه القصة، الذي يصححها يقول: إن هؤالء الشيوخ وا 

الجمع من المجاهيل  ؛جمع، وجمع المجاهيلبل ل ؛أنهم جمع، وال يمكن أن يقول ابن عدي عدة لواحد أو الثنين
المتن متن القصة ليس فيه ما ينكر؛  وال مانع من ثبوتها، ، فعلى هذا تكون القصة ثابتة،ايجبر بعضهم بعض  
وفعلوه قبل هذه القصة، مسألة االمتحان  ،امتحان معروف، وفعله العلماء بعد هذه القصة ،ألن هذا معروف

 معروفة.
 ي هو قسم السهو من المقلوب في السند:والقسم الثاني الذ

 قلممممممممب ممممممممما لممممممممم  قصممممممممد الممممممممروا 
  

 ................................... 
 

 اووهم   ،ايعني قلبه بل وقع سهو   قلب ما لم يقصد الرواة؛
 )) سا أق مممممممم  الصممممممم  ..((نحمممممممو: 

 

 ................................... 
 

 .حتى تروني(( فال تقوموا ؛))إذا أقيمت الصالة :نحو
 محلة بالبصرة ؛ثابت بن أسلم المعروف نسبة إلى بنانة "في مجل  البناني"يعني حدث الحديث  "حدثه"

 حدثمممممممممه فمممممممممي مجلممممممممم  البنممممممممماني
 

 حجا .............................. 
 

 "حدث"فاعل 
................................... 

  

 حجممممما  أعنمممممي ابمممممن أبمممممي عثممممممان 
 

عن عبد هللا بن أبي قتادة  ، حجاج بن أبي عثمان الصواف عن يحيى بن أبي كثيرف للوزن وعثمان هنا مصرو 
 :-صلى هللا عليه وسلم- عن أبيه عن النبي

 حدثمممممممممه فمممممممممي مجلممممممممم  البنممممممممماني
 

 حجممممما  أعنمممممي ابمممممن أبمممممي عثممممممان 
 

هللا عليه صلى - عن النبي -قتادةأبي –عن يحيى بن أبي كثير عن عبد هللا بن أبي قتادة عن أبيه  :كما قلنا
وبهذا يعلم أن السنة أن ال يقوم المأموم حتى يرى  ،))إذا أقيمت الصالة فال تقوموا حتى تروني((، قال: -وسلم

اإلمام، وبعض الفقهاء كالحنابلة يرون أن القيام إنما يشرع عند قول المؤذن: قد قامت الصالة، قد قامت 
فالخبر ضعيف، وهذا  ؛وهو مضعف ،لحجاج ابن أرطأةوفي إسناده ا ،الصالة، وفيه حديث مخرج عند البيهقي

؛ ألنه قد يبدأ بإقامة فال تقوموا حتى تروني(( ؛))إذا أقيمت الصالة وغيرهما: ،الحديث صحيح، في الصحيحين
الصالة منذ دخول اإلمام المسجد، والمسافة بعيدة حتى يصل إلى مكانه بحيث من كان في الصف األول ال 

 وحينئٍذ فال يقومون حتى يروه؛ ألنه قد يطرأ لإلمام. ،وصل إلى المحراب يرون اإلمام إال إذا
 طالب:......

 ؟..."قد"حديث القيام عند 
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 طالب:......
مخرج عن البيهقي، وفي إسناده الحجاج بن أرطأة مضعف؛ ألنه قد يطرأ  ..."قد"مضعف، القيام عند  نعم،

دخل مرة إلى المسجد  -عليه الصالة والسالم-شق عليه، والنبي ؛ فيالإلمام ما يطرأ له، ثم يستمر المأموم قائم  
عليه -، وذهب ليغتسل، ثم رجع وهم قيام، فقال أن عليه غسال   -عليه الصالة والسالم-فأقام بالل، فذكر النبي 

 -معليه الصالة والسال-لئال يشق على أمته ؛ ))إذا أقيمت الصالة؛ فال تقوموا حتى تروني((: -الصالة والسالم
فمثل هذا ينبغي لإلمام أن  ؛ويحتاج إلى أن ينتظره الناس ،فيطول بهم القيام، يعرض ألحد حاجة باإلمام، فيكلمه

 :ال يشق على المأمومين
 حدثمممممممممه فمممممممممي مجلممممممممم  البنممممممممماني

 

 حجممممما  أعنمممممي ابمممممن أبمممممي عثممممممان 
 

"بينه حماد عن أنس،  بتجرير بن حازم أبو النظر، فرواه عن ثا "جر ر"البناني  "عن ثاب "أي الحديث  "ف نه"
 :ال ر ر"

 ف نمممممممممممه عمممممممممممن ثابممممممممممم  جر مممممممممممر
 

 بينممممممممممممممممممه حممممممممممممممممممماد ال ممممممممممممممممممر ر 
 

فظنه عنه كما بين ذلك حماد  ،فظنه عن ثابت حينما حدث به في مجلسه ،فظنه أي ظن الحديث جرير بن حازم
 بن زيد الضرير، وقال: وهم أبو النظر جرير بن حازم فيما قاله، وهم في ذلك.

أما مقلوب المتن فله أمثلة، له أمثلة منها: حديث السبعة الذين يظلهم هللا في ظله د، هذا بالنسبة لمقلوب السن
وهذه هي  ،))ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شماله ما تنفق يمينه(( :يوم ال ظل إال ظله، وفيهم
يمينه ما تنفق ))حتى ال تعلم وهو المتفق عليه، وجاء في رواية في الصحيح:  ،الجادة، وهذا هو الصواب

))حتى ال تعلم يمينه ما  :ومعلوم أن اإلنفاق واألخذ واإلعطاء إنما يكون باليمين، والرواية في مسلم ،شماله((
والحفاظ حكموا على هذه الرواية بأنها مقلوبة، وعندي أنه يمكن توجيهها على وجه تسلم به من  ،تنفق شماله((
هذه الرواية بالضعف؛ ألن المقلوب من قسم الضعيف، ويصان  ويصان الصحيح من الحكم على ،الحكم بالقلب

الرواة الثقات من الوهم في هذا الحديث، فيقال: إن اإلنسان األصل فيه أن ينفق بيمينه، وعلى هذا جاءت رواية 
والمقام مقام إخفاء، فقد يحتاج إلى اإلنفاق  ،األكثر، وقد يحتاج في بعض المواطن أن ينفق بشماله ال سيما

؛ تأتي علي ثالثة، ا))ما يسرني أن يكون لي مثل أحد ذهب  وغيره:  ،لبخاري ا شماله، في الحديث الصحيح فيب
أرصده لدين، حتى أقول به هكذا، وهكذا، وهكذا؛ عن يمينه، وعن شماله، ومن  اوعندي منه دينار إال دينار  

من واحد في آن واحد، فيحتاج إلى أن  قد يعطي أكثر ؛من النفقة افإذا كان الشخص مكثر   أمامه، ومن خلفه((
كأن يكون عن يمينه  ؛ينفق بالشمال إضافة إلى اليمين، وقد يضطر إلخفاء الصدقة أن تكون بالشمال ال باليمين

لكنه إن أخرجها  ،ثم سلمها للسائل اطلع من عن يمينه ،أناس وعن يساره سائل، فإذا أخرج الصدقة بيمينه
لم يطلع عليها من بيمينه ال سيما والمقام مدح إخفاء الصدقة، وبهذا نصون  ؛هوأعطاه إياها بشمال ،بشماله

إلى أن ينفق بشماله، وفي  -اأحيان  –الصحيح، بمثل هذا الكالم نصون الرواة الثقات من الوهم، فالمنفق يحتاج 
قالوا: إن هذه اآلية نزلت في علي  ؛اكعون وهم ر  ،ة[( سورة المائد55)] َو  ْؤت وَن الز َكاَ  َوه ْم َراِكع وَن{} :سورة المائدة

وهو راكع، ليأخذ الخاتم، وهذا  ،فمد يده إلى السائل ،وفي أصبعه خاتم ،إذ جاء سائل وهو راكع ؛بن أبي طالب
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وليس له إسناد يثبت به، وهذا من وضعهم، وليس المراد بقوله: وهم راكعون  ،من وضع الشيعة، وال يثبت
، بل في هذه اأبد   ؛حال كونهم راكعين، ة[( سورة المائد55)]   ْؤت وَن الز َكاَ  َوه ْم َراِكع وَن{وَ } :الحالية، أنهم ينفقون 

 يحافظ على الصلوات. اوأيض   ،ويتصدق على الناس ،ويؤدي الزكاة ،اآلية مدح لمن يتصف باإلنفاق
 واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم((يؤذن بليل؛ فكلوا  ))إن بالال   :من األحاديث التي يمثل لها بالقلب في المتن

))إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل؛ فكلوا واشربوا حتى : حتى يؤذن ابن أم مكتوم، جاء في بعض الروايات العكس
ل قبل، ومرة مرة يؤذن بال ؛ومنهم من يحاول أن يجمع بين هاتين الروايتين فيقول: أن األذان نوب ،يؤذن بالل((

يقول: إن  من ومن أهل العلمقلب، ن الحفاظ حكموا على الرواية الثانية بالوهم واللك ،لبيؤذن ابن أم مكتوم ق
اإلجابة على مثل هذه الروايات التي حكم الحفاظ عليها بالقلب يقضي على كثير من علل الحديث التي أبداها 

 ،ضت ما هو أقوى منهالماذا؟ ألنها عار  األحاديث التي رأوا أنها مقلوبة؛ األئمة، األئمة إنما حكموا على هذه
وحمل كل منها على وجه يصح فال داعي للقول  ،فحكموا عليها بالقلب، لكن إذا أمكن الجمع بين هذه الروايات

 فالجمع إذا أمكن أولى من الترجيح. ،بالقلب، ال سيما وأن القلب ضعف في الخبر
قال  وليضع يديه قبل ركبتيه(( ،البعير ))إذا سجد أحدكم فال يبرك كما يبركمما قيل بأنه مقلوب حديث البروك: 

وقلده  ،وأطال في تقرير ذلك -رحمه هللا-ابن القيم: إنه مقلوب، وأجلب على ذلك بجميع ما أوتي من قوة بيان 
مام من أئمة المسلمين، وفهمه للنصوص يكاد أن يبلغ الكمال، لكن  علماء كبار، وال شك أنه أهل ألن يقلد، وا 

لرسله، ابن القيم قرر أنه مقلوب، مع أنه مصحح من قبل جمع من الحفاظ المتقدمين من والعصمة  ،الكمال هلل
إذا سجد  -صلى هللا عليه وسلم- الذي قال فيه: كان رسول هللا ، ومرجح على حديث وائل بن حجراألئمة الكبار

ومن رجحه على  ،قلبمن صححه من األئمة يرد ال وضع ركبتيه قبل يديه، القلب الذي ادعاه ابن القيم حقيقة  
على الجادة،  وال ما رجح على ما جاء ماثال   ،التفقوا على ضعفه احديث وائل ينفي القلب؛ ألنه لو كان مقلوب  

والقتضى أن يكون  ،االقتضى ذلك أن يكون ضعيف   انه ال قلب فيه، إذ لو كان مقلوب  فمقتضى قول من صححه إ
 .امرجوح  

والبعير يقدم يديه قبل ركبتيه؟ أشرنا إلى نفي هذا القلب في مناسبات  ،طيب كيف يكون هذا الخبر غير مقلوب
 وملها كثير من اإلخوان. ،نا بسطناها في مواضعنكثيرة، وال مانع من أن نشير إشارة سريعة؛ أل

يعني فال  ))إذا سجد أحدكم فال يبرك كما يبرك البعير(( أنا أقول: ال قلب في هذا الحديث؛ بل آخره يشهد ألوله:
ويفرق الحصى، بل يضع يديه مجرد وضع  ،يرمي بنفسه على األرض بقوة، كما يفعل البعير بحيث يثير الغبار

ذا وضع يديه على  ،فإذا وضع يديه مجرد وضع على األرض ،على األرض فإنه حينئٍذ ال يقال له أنه برك، وا 
صلى - على ركبتيه بين يدي النبي - عنهرضي هللا-فبرك عمر " :قال برك، وفي صحيح البخاري ياألرض بقوة 
ه، الصورة في تقديم اليدين ييعني أنه نزل على األرض بقوة، من هول الموقف فبرك على ركبت "-هللا عليه وسلم

ألن البعير من األصل يديه على األرض ما كانت يداه مرفوعتان ثم يهوي  ؛على الركبتين ال يمكن أن تشابه
وبين بروك البعير، المشابهة إنما تكون إذا هوى  ،بقة بين من قدم يديه على ركبتيهبهما إلى األرض فال مطا

وفرق الحصى، فإذا أثار  ،يشبه بروك البعير؛ ألن البعير إذا برك أثار الغبار على األرض بقوة فإنه حينئذٍ 
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ع لركبتيه صوت، وسم ،برك كما يبرك البعير، ولو قدم ركبتيه على يديه بقوة :قلنا ؛وفرق الحصى ،الغبار
وبعض الناس يخلخل البالط إذا نزل على األرض بقوة، نقول: هذا برك مثل ما يبرك الحمار؛ ألنه يقدم ركبتيه 

 على يديه.
أو في غير ذلك،  ،إن ركبتي البعير في يديه :ليس وجه الشبه في تقديم اليدين على الركبتين، وال داعي أن نقول

ن فال البعير في نزولنا على األرض بقوة، أما إذا نزلنا على األرض برفق وهو  نهي عنه أن نشابهمإنما نقول: ال
فال مشابهة بوجه من  ،ن فوق قبل ذلك، ويدي البعير على األرض من األصلمشابهة؛ ألن اليدين مرفوعتا

ذا أثار الغبار الوجوه اللهم إال إذا نزلنا بقوة، نكون حينئٍذ أشبهنا البعير، يقال: برك البعير، وحصحص البعير إ
 وفرق الحصى.

مقتضى قول من رجح تقديم اليدين على الركبتين ال بد أن يقول مثل هذا الكالم، ومنن يصنحح الحنديث ال بند أن 
ال إذا قلنننا وهننو مقلننوب، الننذي يننرجح حننديث وائننل،  هن الحننديث مقلننوب كيننف يصننححإ :يقننول مثننل هننذا الكننالم، وا 

فني تقنديم  هذا رجح على حديث وائل، الذي ينرجح يقنول بمثنل منا قلنناوبه ،ولحديث أبي هريرة شاهد عن ابن عمر
إذا سنجد وضنع ركبتينه قبنل يدينه، فنالمنظور إلينه  -علينه الصنالة والسنالم-ن النبني إ :اليدين على الركبتين، يقنول

رى ولننذا شننيخ اإلسننالم ينن ، أو بننالركبتين؛كننان بالينندين ؛ سننواء  والنننزول إلننى األرض برفننق وهننون  ،هننو مجننرد الوضننع
ن شناء قندم ركبتينه، المنظنور إلينه هنو مجنرد الوضنعينه، التخيير بينهما، فهنو مخينر إن شناء قندم يد وفنرق بنين ، وا 

 ،أو علننى الننركبتين، وفننرق بننين أن تضننع المصننحف علننى األرض ،كننان علننى الينندين وبننين البننروك سننواء   الوضننع
إشنننكال، يعنننني تحمننننل  هوبنننين أن ترمننني المصنننحف علنننى األرض، وضنننع المصنننحف علنننى األرض جنننائز منننا فيننن

إشننكال، لكننن إذا رميننت المصننحف  ههكننذا مننا فينن ،وتضننعه علننى األرض ،وترينند أن تسننجد مننثال   ،المصننحف بينندك
هنذا، مثنل ، فينتبنه ل-جنل وعنال-هذا ما فيه إشكال؟ ال، هذا خطر عظيم، هذا استخفاف بكالم هللا  ؛على األرض

مكان اإلجابة عليها   سهل يعني. -اأيض  –واألمثلة على ذلك كثيرة، وا 
 اقرأ الذي بعده؟

 تني ا 
ممممممم ن تجمممممممد متن    مممممممعي  السمممممممند اوا 

 اوا ت مممممممممممممع  مطلقممممممممممممما بنممممممممممممما 
 د بمممممممممممم   قمممممممممممم بسممممممممممممند مجممممممممممممو  

 ب ممممممممممان  ممممممممممع ه فمممممممممم ن أطلقممممممممممه
ن تمممممممممرد نقممممممممم     لمممممممممواه أو لممممممممممما وا 

ممممممم  روى واجمممممممزمفمممممممي  بتممممممممر   كي 
 وسممممم لوا فمممممي  يمممممر مو مممممو  رووا
 ب انممممممممممه فمممممممممي الحكممممممممممم والعقاتممممممممممد

 

 فقمممممم :  ممممممعي  أ  ب ممممممسا فاقصممممممد 
 ار مممممممم   س لعمممممممم  جمممممممما علممممممممى الط

 ساك علممممممممى حكممممممممم  مممممممممام  صمممممممم 
 فال مممممممممميه ف ممممممممممما بعممممممممممده حققممممممممممه
   ممممممممممممممك ف ممممممممممممممه ا ب سممممممممممممممنادهما
 بنقممممممم  مممممممما صممممممم  كقمممممممال فممممممماعلم
 ممممممممن  يممممممر تبيممممممين ل ممممممع  ورأوا
 عمممممممن ابممممممن م ممممممد  و يممممممر واحممممممد
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توضنح بعنض األحكنام المتعلقنة بمنا منر ممنا  ،لألصل ابن الصالح اهذه التنبيهات الثالثة التي ذكرها المؤلف تبع  
 وغير ذلك. ،بضعفه حكم

علينننه -اينننة الضنننعيف منننن غينننر إسنننناد الجنننزم بنسنننبته إلنننى النبننني و تضنننعيف السنننند ال يقتضننني تضنننعيف المنننتن، ور 
بصننيغة التمننريض، ال بصننيغة الجننزم، وروايننة  -عليننه الصننالة والسننالم-خطننأ، بننل يننروى عنننه  -الصننالة والسننالم

هنذه التنبيهنات الثالثنة  ،وتجوز فيما سوى ذلنك ،ئداألحاديث الضعيفة غير الموضوعة ال تجوز في األحكام والعقا
ن : -رحمنه هللا-قنال  ،لألصل في هذا الموضع، فأحد هذه التنبيهنات الثالثنة اهي التي تحدث عنها الناظم تبع   "وا 

 "فاقصمد"السند فقط  "أ  ب سا"أي قل: هذا الحديث ضعيف  " عي  السند؛ فق :  عي " ايعني حديث   "اتجد متن  
رحت به فهو أولى، يعني أقصده في نفسك، فإن صرحت به فهنو أولنى، وأقنول: ال بند منن التصنريح ذلك، فإن ص

 ،كسنن ابنن ماجنه منثال   ،درسته، درست إسناده الذي بين يديك، أنت تدرس أحاديث كتاب ابذلك، إذا وجدت حديث  
، فالخالصننة تقننول: اضننعيف   وجنندت فننيهم رجننال   ؛أو سننتة ،ومننر بننك حننديث لمننا درسننت رجننال هننذا اإلسننناد خمسننة

وهننو مضنعف، فأنننت تقنول: الحننديث بإسنناده ضننعيف، وهننل  ،اإلسنناد ضننعيف؛ ألن فني رواتننه فنالنالحنديث بهننذا 
يعنننني الحكنننم علنننى السنننند الخننناص حكنننم علنننى المنننتن بنننالعموم؟ ال يلنننزم، اللهنننم إال إذا كنننان ال يوجننند لنننه غينننر هنننذا 

 المتن مالزم للحكم على هذا اإلسناد. لى هذاا الراوي الضعيف، فالحكم عاإلسناد، ويكون مداره على هذ
أن تدرس السند الذي بين يديك، وتحكم عليه بما يليق بنه، فنإن كنان لنه ثقنات  :الطريقة المثلى في دراسة األسانيد

وبإسناد متصل ليس فيه انقطاع، ومتنه ال  ،فتقول: الحديث بهذا اإلسناد صحيح؛ ألن رواته ثقات ،وسنده متصل
وتنننندرس  ،وتخرجهننننا،  علننننة، فالحننننديث بهننننذا اإلسننننناد صننننحيح، ثننننم إن ورد عليننننك متابعننننات تننننذكرهاوال ،شننننذوذ فيننننه
، وتبنين منا فيهنا منن اثم تذكر الشنواهد المروينة عنن غينر صنحابي الحنديث، ثنم تدرسنها، تندرس أسنانيده ،أسانيدها

ك، ثنم الحكنم العنام بعند جمنع ثم النتيجة النهائية الحكم العام، األول الحكم الخاص على السند الذي بين يدي ،علل
تحتناج ، فبأن كان بإسنناده الخناص ضنعيف ،الطرق من متابعات وشواهد إن كان الحديث أصله يحتاج إلى تقوية

وأشننرنا إليننه مننن أن  ،اليرتقنني بهننا إلننى الحسننن، أو إلننى الصننحيح علننى مننا قررننناه سننابق   ؛إلننى المتابعننات والشننواهد
ل يمكنن أن يرتقني درجننة واحندة؟ هنذا قنول الكننل أننه يرتقني، لكنن هننل أو درجتننين؟ هن ،هنل يرتقني درجنة ،الضنعيف

أو يقنال:  من أن يقنال: ضنعيف، يقنال: صنحيح؟ فبدال   ،ى درجتين، بأن صحت متابعاته وشواهدهباإلمكان أن يرق  
 يننرى أنننه ال -رحمننه هللا-كمننا هننو قننول األكثننر؟ الحننافظ ابننن كثيننر  ،حسننن لغيننره؛ ألنننه ال يمكننن أن يرتقنني درجتننين

 ى درجتين إذا كانت المتابعات والشواهد صحيحة.مانع من أن يرق  
أو فني أحندهما؛ ألننه ال  ،أو الشنواهد فني الصنحيحين ،وأقول: ال مانع من ذلنك إذا كنان شنيء منن هنذه المتابعنات

 والشنناهد أو المتننابع فنني البخنناري أو فنني مسننلم، يعننني فنني النتيجننة النهائيننة، ،يمكننن أن يقننال: حننديث حسننن لغيننره
من حيث التوثيق والتضعيف  ،ثم يدرس هذا اإلسناد من أوله إلى آخره ،فالطريقة المثلى أن يذكر الحديث بإسناده

ثم يحكنم  ،ثم ينظر في متنه من حيث الشذوذ والعلة والمخالفة ،للرواة، ثم ينظر فيه من حيث االتصال واالنقطاع
ن اعليه بإسناده الخاص، إن كان صحيح   يطلب له منن الشنواهد والمتابعنات  -كذلك– اكان حسن  ، فبها ونعمت، وا 

ن كننان ضننعيف   يطلننب لننه مننن هننذه األمننور مننن الشننواهد والمتابعننات مننا يرقيننه إلننى درجننة  امننا يرقيننه إلننى الصننحيح، وا 
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وهو الحسن لغيره، فأنت تقول: ضعيف بهذا اإلسناد، وال تحكم على الحديث بأنه ضعيف حتى تجمع  ،االحتجاج
وحكمننت  ،وشننواهد ،فننإذا جمعننت جميننع مننا ورد بننه الحننديث مننن متابعننات ،والشننواهد ،لمتابعنناتطننرق الحننديث مننن ا
ن كنننت متمرن نن ،علينه، ولننك أن تحكننم ثننم تعننرض  ،يعننني فنني حننال التمننرين تحكننم علننى األحاديننث بهننذه الطريقننة ،اوا 

بك أنك نجحنت فني فاحمد ر  ،بل أهل العلمحكمك على أحكام العلماء، فإذا طابق حكمك ما قيل في الحديث من ق  
ن اختلننننف حكمننننك عننننن حكمهننننم فننننانظر السننننبب، سننننبب االخننننتالف بننننين حكمننننك وحكمهننننم  ،والمتمننننرن  ،الطريننننق، وا 

دامننة النظننر فنني  ،ولننو كننان فنني أول األمننر لننه أن يفعننل ذلننك إلننى أن يسننتقل بنفسننه بعنند كثننرة الممارسننة ،المتنندرب وا 
ميعنني ال تضنعفه  "وا ت مع " ،مالقواعد المعتبنرة عنند أهنل العلنعلى الطرق و  ،أحكام أهل العلم بنما   علمى  ا"مطلق 

أو وقفننت عليننه، يعننني ال تقننول: هننذا حننديث ضننعيف؛ ألنننه  ،يعننني علننى ضننعف ذلننك السننند الننذي درسننته الطر مم "
بلغك بسند فيه رجل مضعف، أو فينه انقطناع، علينك أن تقنول: الحنديث بهنذا اإلسنناد ضنعيف؛ ألن فينه كنذا، إمنا 

 "وا ت ممع " المننتن، تقننول: بهننذا اإلسننناد ضننعيف اع فنني اإلسننناد، أو مخالفننة فننيأو انقطنن ،ضننعف بعننض الننرواة
 يعني ال تضعفه:

مممممم  بنمممممما ا ا.................... مطلق 
 

 علممممممممى الطر مممممممم   س لعمممممممم  جمممممممما ا 
 

واأللننف هنذه لإلطننالق فنني الشننطرين،  ،يعننني لعلننه يعنني الحننديث جنناء " س لعمم "لنى ضننعف الطريننق النذي درسننته ع
أو  ،يعنني يثبنت بمثلنه "مجمود بم   قم "، أو بمثلهما الحنديث بسنند آخنر يثبت به بمثله مجود""يعني آخر  "بسند"

"علمى  أي اإلطنالق "بم   قم  ساك"الخبر، بل إطالق الحكم جوازه يقنف علنى حكنم إمنام منن األئمنة  ابالسندين مع  
ولنه  ،إسنناده ضنعيفأو  ،الحنديث ضنعيف :يعني اإلمنام المطلنع ال يمكنن أن يقنول  مام  ص  ب ان  ع ه"حكم 

نن ،ضننعيف :مننا يتقننوى بننه؛ ألنننه لننو قننال يصننح بننه، أو يرتقنني بننه عننن درجننة  اأو شنناهد   ،اوهننو يعننرف أن لننه متابع 
ننن والسننننة كلهنننم  ،أئمنننة الحنننديث ،والمسنننألة مفترضنننة فننني إمنننام ناصنننح، واألئمنننة المعروفنننون  ،االضنننعف يكنننون غاش 

"ف ن ، أو منكنر أي المتن بأنه شاذ ب ان  ع ه"" ص  ناصحون، بل يقف ذاك على حكم إمام من أئمة الحديث 
منن هنو؟ ابنن الصنالح،  "فال ميه" م يعني الضعف، يعني لنو قنال: ضنعيففإن أطلقه أي أطلق ذلك اإلما أطلقه"

"ف ما بعمد قمد ، وبعض النسخ الصنحيحة "ف ما بعده حققه"، وعندكم "ف ما بعد حققه"يعني ابن الصالح  "فال يه"
 والوزن مستقيم: ، وكالهما صحيح،حققه"

 فال ممممممميه ف مممممممما بعمممممممد قمممممممد حققمممممممه  ...................................
 

 :مائتين واثنين وسبعين :سيأتي في البيت رقم
 فننننننننإن يقننننننننل: قننننننننل بيننننننننان مننننننننا انجننننننننرح

 

 كنننننننننذا إذا قنننننننننالوا لمنننننننننتن: لنننننننننم يصنننننننننح 
 

 .-الىإن شاء هللا تع-ويوضحه  ،، شيء يتعلق بهذا الكالم-إن شاء هللا تعالى-وسيأتي شرحه 
وأمننا غيننر األئمننة لننيس لهننم ذلننك، هننذا ميننل مننن ابننن الصننالح إلننى مننا يؤينند مذهبننه فنني  ،التوقننف علننى إطننالق إمننام

ق وتقنندم الكننالم فنني هننذه المسننألة، وأن ابننن الصننالح لننم يواف نن ،انقطنناع التصننحيح والتضننعيف فنني العصننور المتننأخرة
 .-رحمه هللا-على ذلك 

 فال مممممممممميه ف ممممممممممما بعممممممممممده حققممممممممممه  ..................................
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ن تمممممممممممممممممممممممممممممممرد .................و   ا 
 

................................... 
ن ترد نق   وهذه ثانية، أو ثاني التنبيهات، ثانيهما ما تضمنه قوله:  ، لكننه لنم يبلنغ ضنعيف يعني لمتن واهٍ  لواٍه" "وا 

 ، أم ضعيف؟صحيحأهو  ،ل أهل الحديثب  يعني من ق   "لواٍه أو لما   ك ف ه"الوضع 
   ممممممممممممممك ف ممممممممممممممه ا ب سممممممممممممممنادهما  ...................................

 

يعني ال بذكر إسنادهما، يعني إذا ذكرت الحديث الضعيف الذي ال يصل إلى درجة الوضع بدون  "ا ب سنادهما"
ى هللا عليننه صننل- بننل بمجننرد اإلضننافة إلننى النبنني ،أو مننا يشننك فيننه بنندون إسننناد ،إسننناد ذكننرت الضننعيف والننواهي

عليه -، أو إلى غيره ممن ينسب إليه، فإنك ال تجزم بنسبته، حديث ضعيف، أو تشك في ثبوته إلى النبي -وسلم
فإنننك ال  ،-عليننه الصننالة والسننالم-تبننرأ بننه عهنندتك مننن نسننبته إلننى النبنني  اوال تننذكر لننه إسننناد   -الصننالة والسننالم

نما ائت بصيغة تمنريض -لمصلى هللا عليه وس- قال رسول هللا :وال تقل ،تجزم يعنني بصنيغة  "في  بتمر  "، وا 
 -صلى هللا عليه وسلم- روى عن النبيفيكتفى بها عن التصحيح بمعاني التصريح بالتضعيف، تقول: ي   ،تمريض

ضننافته إلننى النبنني  ،ال تجننزم بنقلننهذكر، فننيعننني وي نن "فممي  بتمممر   كي ممروى"وي كننر، ر  ذكر، ذ  ي نن عليننه الصننالة -وا 
"ممما صمم  كقممال بننال سننند  "واجممزم بنقمم "تضننيف إليننه، تقننول عليننه مننا لننم يقننل  مننن الوعينند، مننن أن اوف ننخ ؛-والسننالم
 افنناعلم ذلننك فننأت بننه بصننيغة الجننزم، وال تننأت بننه بصننيغة التمننريض، عكننس األول، يعننني إذا رويننت حننديث   فمماعلم"

صنيغة التمنريض، فقنل: ت بائنفنال تجنزم بنه، بنل  ،أو تشنك فني صنحته ،تعلنم ضنعفه افإن كان ضعيف   ،بدون إسناد
كنر عننه، أمنا ذ   ،وي عننهر   ،-علينه الصنالة والسنالم-ذكر عنن النبني ي ن ،-عليه الصالة والسنالم-روى عن النبي ي  

صنلى هللا علينه - فقنل: قنال رسنول هللا ،ينذكر، بنل اجنزم بنسنبتهروى و  فال تقل: ي   ،تجزم بصحته ،اإذا كان صحيح  
-هذا االصطالح، وفي كتب الفقه كثير مما يجزم به بنسبته إلى النبي  وكثير من الفقهاء ال يراعي مثل، -وسلم

كننذا، وهننو ضننعيف، أو العكننس، قنند يكننون فنني  -صننلى هللا عليننه وسننلم- قننال رسننول هللا ،-عليننه الصننالة والسننالم
 يذكر عنن النبنأنه قال، أو ي   -صلى هللا عليه وسلم- روى عن النبيفيقولون: والدليل على ذلك ما ي   ،الصحيحين

فنال بنند منن مراعنناة هننذا  ،أنننه قنال، وفنني هنذا تضننييع لطالنب العلننم القنارئ فنني هنذه الكتننب -صنلى هللا عليننه وسنلم-
االصطالح؛ ألن المؤلف إذا جزم بالنسبة أخذه الطالب المتعلم على جهة القبول منن غينر نظنر فينه، وتسنبب فني 

ذا -الصنالة والسنالمعلينه -ذلك بعمل هذا الطالب بهذا الخبر الذي لم يثبت عنن النبني  ؛ ألن المؤلنف جنزم بنه، وا 
 وهو صحيح. ،ويترك العمل بهذه الحديث ،وهو صحيح جعل الطالب يزهد ،جاء به بصيغة التمريض

"فممي  يممر أي جننوزوا التسنناهل  "وسمم لوا"بقولننه:  -تعننالى رحمننه هللا-مننا أشننار إليننه المؤلننف الننناظم  :التنبيننه الثالننث
 ع من الحديث حيث رووه بإسناده:موضو يعني في رواية غير  مو و  رووا"

 وسممممم لوا فمممممي  يمممممر مو مممممو  رووا
 

 ................................... 
 ،والفضنائل ،إن كنان فني الترغينب والترهينب "من  يمر تبيمين ل مع "فإنهم يبرئون من عهدته  ،فإذا رووه بإسناده

 اء عن أئمة الحديث التساهل فيها،وغيرها من األبواب التي ج
................................... 

 ب انممممممممممممممممممممممممه ......................
 

 ممممممممن  يمممممممر تبيمممممممين ل مممممممع  ورأوا 
 

................................... 
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يعنني فني األحكنام الشنرعية منن  "ورأوا ب انمه فمي الحكمم" ،"ب انمه"ببيان درجاتنه  اوعدم التساهل في ذكره إال مقرون  
ونحوهننا ممنننا  ،كالصننفات ،أمرهنننا أشنندوالعقائنند  "والعقاتممد"والترهيننب  ،والترغينننب ،ضننائلالحننالل والحننرام، ال فنني الف

 .-جل وعال-يضاف إلى هللا 
 ورأوا ب انممممممه فممممممي الحكممممممم والعقاتممممممد

 

 عممممممن ابممممممن م ممممممد  ............... 
 

اء، كأحمند بنن حنبنل، وابنن معنين، وابنن المبنارك، بنل هنذا قنول جمهنور العلمن "و ير واحد"عبد الرحمن بن مهندي 
ذا رووا فنني األحكننام تشننددوا، يتسنناهلون فنني روايننة األحاديننث الضننعيفة فنني  أنهننم إذا رووا فنني الفضننائل تسنناهلوا، وا 
الفضننائل، ويقبلننون األحاديننث الضننعيفة غيننر شننديدة الضننعف فنني الفضننائل، فضننائل األعمننال، وأمننا األحكننام فننال 

قائنند، وأمننا فنني الفضننائل والترغيننب والترهيننب، يقبلننون فيهننا إال مننا صننح، أو حسننن، ويشننددون فنني األحكننام وفنني الع
 فيتسامحون، ويتساهلون فيها.

وهننذا يجرنننا إلننى القننول بحكننم العمننل بالحننديث الضننعيف؛ ألن عننندنا أبننواب النندين: العقائنند، واألحكننام، والفضننائل، 
ثبات قراءة من قراءات القرآن، والمغازي، والسير، هذه أبواب الدين التي يطلنب الند ليل لهنا، فنالجمهور والتفسير، وا 

-يشددون في األحكام، والعقائد، ويتساهلون فيما عدا ذلك، يتساهلون في التفسير، وهذا مروي عنن اإلمنام أحمند 
ذا رووا فنننني -رحمنننه هللا ، يتسنننناهلون فنننني الفضنننائل، يتسنننناهلون فنننني المغنننازي والسننننير، فيقبلننننون فيهنننا الضننننعيف، وا 

كنام، والعقائند يشنددون، وهنذا منأثور عمنن ذكرننا، كنابن مهندي، وابنن األحكام، واستدلوا لألحكام، وطلبوا دليل لألح
 المبارك، وابن معين، واإلمام أحمد، وغيرهم من لفظهم.

والنووي في مقدمة األربعنين، وفني األذكنار نقنل االتفناق علنى هنذا القنول، وأن العلمناء اتفقنوا علنى قبنول األحادينث 
ن الضعيفة في الفضائل، في فضائل األعمال، وهنذا ، االنقنل فينه تسناهل، فقند وجند منن يمننع كالبخناري ومسنلم أيض 

فني تراجمنه منن اإلشنارات  -رحمنه هللا تعنالى-يشددون في رواية األحاديث الضعيفة، وال يسنتدلون بهنا، والبخناري 
ال ال يقبنل الحسنن، و  -رحمنه هللا-الكثيرة في رد األحاديث الضعيفة في جميع أبنواب الندين فني التنراجم، أبنو حناتم 

يحننتب بننه، فكيننف بالضننعيف؟ أبننو بكننر ابننن العربنني يننرد الضننعيف، ويوصنني طالبننه كمننا فنني أحكننام القننرآن أن ال 
كرر ذلك في كثير من كتبه، وأنه  -رحمه هللا تعالى-يشتغلوا من الحديث إال بما صح، وشيخ اإلسالم ابن تيمية 

و ينرد الضنعيف، والشنوكاني كنذلك صنرح ال يعتمد على غير الصحيح والحسن، يعني منا يقبنل منن األحادينث، فهن
، وال -جنل وعنال-في مقدمة تفسيره أنه ال يعول على الضعيف، ال في األحكام، وال في إثبات التفسير لكتاب هللا 

في شيء من أبواب الدين، والسبب في ذلك أن الظن غالنب فني عندم ثبوتنه، والصنحيح والحسنن الظنن غالنب فني 
ضننافة إلننى أن االشننتغال باألحاديننث الضننعيفة يلهنني، ويشننغل ثبوتننه، ومننناط األحكننام إنمننا هننو  علننى غلبننة الظننن، وا 

غنيننة عننن االشننتغال بالضننعاف، ومننا  -صننلى هللا عليننه وسننلم-عننن األحاديننث الصننحيحة، وفيمننا صننح عننن النبنني 
دخنننل المبتدعنننة منننن صنننوفية، وغينننرهم إال منننن قبنننل األحادينننث الضنننعيفة، والنننذين يسنننتدلون بالضنننعيف جنننرهم ذلنننك 

ل إلى أن تساهلوا فرووا األحاديث شديدة الضعف، بل بعضهم استدل بما هنو شنديد الضنعف النواهي، وال االستدال
 شك أن مثل هذا االسترسال غير مرضي.
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، أن يكنون فني فضنائل األعمنال ال فني األحكنام والعقائند، االجمهور الذين يستدلون بالضعيف يشترطون له شروط  
فنننال، وأن ال يعتقننند عنننند العمنننل بنننه ثبوتنننه، بنننل يعتقننند  االضنننعف شنننديد  وأن يكنننون الضنننعف غينننر شنننديد، فنننإن كنننان 

ذا ترتنب  ايترتب عليه ترك مأمور، وأحيان   -اأحيان  –االحتياط، لكن هذا االحتياط  يترتنب علينه ارتكناب محظنور، وا 
 علننى االحتينناط شننيء مننن هننذا، تننرك مننأمور، أو فعننل محظننور، فاالحتينناط كمننا يقننول شننيخ اإلسننالم ابننن تيميننة فنني

 ترك هذا االحتياط.
نن ، يعننني الضننعيف البنناقي علننى ضننعفه، ولننيس لننه مننا يشننهد لننه، افننالمرجح أن الحننديث الضننعيف ال يعمننل بننه مطلق 

، فيعمننل بننه للتلقنني بننالقبول، وهننذه جننادة معروفننة عننند أهننل بعضننهم يننرى أن الحننديث الضننعيف تلقنني بننالقبول مننثال  
صنل عنام، وهنذا منن شنروط الجمهنور فني قبولنه، أو ينندرج تحنت أ االعلم، بعضهم يقول: إذا كان الضعيف منندرج  

تحت قاعدة كلية فإنه يعمل به، وعلى كل حال هذا القول والتوسع فيه جعل كثير ممن ينتسب إلى العلم ال يعنى 
بالصحيحين وغيرهما، بل يعننى بأحادينث تسنند وتندعم منا ينذهب إلينه منن أقنوال، فلنو كنان معولنه علنى األحادينث 

ال شك أنه لن يقع في  ،على األقل األحاديث المقبولة من صحيحة وحسنة، وال يتشاغل بالضعيفالصحيحة، أو 
، ولنن يصنده ذلنك عنن تحصنيل الندين علنى وجهنه كمنا أننزل، ومنا أوتينت األمنة فني -جل وعنال-مخالفة بإذن هللا 

عيفة تمننأل كتننب كثيننر مننن تصننرفات المبتدعننة إال مننن قبننل األحاديننث الضننعيفة، ومننع األسننف أن األحاديننث الضنن
عننننن كتننننب التننننواريخ واألدب، والكتننننب غيننننر  التفسننننير، وتمننننأل كتننننب الفقننننه، وتجنننندهم يسننننتدلون بالضننننعيف، فضننننال  

 المتخصصة، ففيها من ذلك الشيء الكثير، بل فيها بعض الموضوعات.
 وهللا أعلم.

 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.



